
 

 
 

Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),  

gehouden op donderdagmiddag 14 september 2017, locatie Gemeentehuis te Barneveld 

 

Aanwezig: Ellen Alders, Tineke Both, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman (secretaris), 

Trudie Cornelissen, Esther van Es, Wim Oostenbrink (penningmeester), Marjan Tuhusula, Andries de 

Vries en Adriaan van’t Wout (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Jan Bouw, Liane ’t Hart, Elsa Rijssenbeek, Cees van Veen, Ad van der 

Woude en Eunice van Zomeren 

Afwezig zonder kennisgeving: Jan Prein 

 

1. Opening: 

Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

Aangezien Liane ’t Hart regelmatig onze vergaderingen niet kan bezoeken vanwege andere 

verplichtingen, zal vanaf heden Esther van Es-Veenendaal (email: 

estherveenendaal@buurtzorgnederland.com) als afgevaardigde namens Buurtzorg Barneveld bij onze 

vergaderingen aanwezig zijn. Haar vervanger is Corrie Valk (email: c.valk@buurtzorgnederland.com). 

Beide dames zijn werkzaam bij Buurtzorg Barneveld, team 1.    

 

Nieuw emailadres van Cees van Veen: veencees@ziggo.nl 

 

2. Notulen vergadering 11 mei 2017: 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

M.b.t. punt 3: Marjan Tuhusula geeft aan dat het haar helaas niet gelukt is om iemand te vinden die de 

Molukse gemeenschap binnen de SSB wil vertegenwoordigen. Dit i.v.m. het overlijden van Frieda 

Tahamata in februari jl. 

 

3. Mededelingen: 

Wat is onze visie m.b.t. het functioneren van de SSB hier ter plaatse?   

Greetje Brugman zal voor alle afgevaardigden het boekje “Seniorenraad wens of noodzaak” 

(geschreven door Wim van Kreij) bestellen. De heer Van Kreij zal gevraagd worden (zo mogelijk) in 

onze vergadering van 23 november 2017 een inleiding te verzorgen over deze thematiek. De leden van 

de SSB worden verzocht om na lezing van het boekje hun vragen en/of opmerkingen aan de secretaris 

te mailen. Na bundeling hiervan zal dit de heer Van Kreij vooraf aangereikt worden, zodat hij daar in 

zijn inleiding mogelijk al rekening mee kan houden. Afgesproken is dat bij dit agendapunt breder 

betrokken personen uitgenodigd gaan worden; iedereen kan hiervoor namen van personen en/of 

organisaties doorgeven aan de secretaris.   

 

4. Ingekomen stukken: 

a. Wereld Alzheimerdag: De uitnodiging voor de bijeenkomst op donderdagavond 21 september 2017 

(Veluwehal) is inmiddels aan ons allen toegezonden. 

b. Interactieve thema-avond NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging): Deze zal gehouden worden op 

donderdag 9 november 2017, aanvang om 19.30 uur (Kerkelijk Centrum Rehoboth, Gasthuisstraat 5 te 

Barneveld). Onderwerp: Dementie, meer dan een haperend geheugen.  

c. ASD: Het verslag van de vergadering van 9 juni 2017 zal ons nog toegezonden worden; was nog 

niet beschikbaar. 
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d. Bestuurlijk overleg Wonen, Zorg en Welzijn: Het verslag van de vergadering van 16 juni 2017 geeft 

geen aanleiding tot het stellen van vragen. Ellen Alders maakt nog melding van een te organiseren 

bijeenkomst op 24 oktober 2017, speciaal bedoeld voor professionals, met als doel de kennis van 

formele en informele netwerken aan elkaar te koppelen. Dit is geïnitieerd vanuit het Bestuurlijk 

overleg WZW, waarbij Welzijn Barneveld de organiserende partij is.      

 

5. Woonbewust: 

Naar aanleiding van de door de Gemeente Barneveld verzonden brief aan ouderen tussen de 65 en 75 

jaar zijn 152 aanvragen ontvangen voor een bezoek door één van de woonadviseurs. Inmiddels zijn er 

door de 7 woonadviseurs ongeveer 60 huisbezoeken afgelegd. In de vergadering van 11 september 

2017 hebben 2 woonadviseurs het één en ander verteld over hun werkwijze en ervaringen tot nu toe. 

Bij de huisbezoeken gaat het om de beoordeling van de fysieke en sociale woonomgeving alsmede de 

feitelijke situatie van de desbetreffende woning. Het doel is om de bewoners inzicht over hun 

woonsituatie te verschaffen en mensen aan het denken te zetten. In ongeveer 80% van de 

aanmeldingen gaat het om koopwoningen; bij 20% betreft het een huurwoning. Tekortkomingen die 

regelmatig terugkeren zijn de situatie rondom kachels (koolmonoxide) en de toegankelijkheid van de 

badkamer.  

 

Andries de Vries doet de suggestie om de installateurs te vragen bij de periodieke controle van de cv-

installatie ook standaard de batterijen van de aanwezige rookmelder(s) te laten controleren en zo nodig 

direct te vervangen. De vraag is hoe wij hier nader invulling aan kunnen geven. 

 

6. Seniorendag vrijdag 6 oktober 2017: 

De programma’s met de invulling van deze dag voor de diverse woonkernen zijn inmiddels aan de 

leden van de SSB toegezonden. De hoofdelementen zijn: gezellig samenzijn en het voorlezen van een 

verhaal. Door meerderen vanuit de vergadering worden twijfels uitgesproken of de huidige invulling 

van dit jaarlijkse evenement (in samenwerking met de Bibliotheek) nog voldoet aan onze ideeën qua 

invulling. Er wordt afgesproken dat dit aandachtspunt bij de evaluatie meegenomen zal worden. 

Vanuit Welzijn Barneveld wordt nog opgemerkt dat er m.b.t. de organisatie van deze dag helaas (te) 

veel op hun bordje terecht is gekomen, een onwenselijke situatie.  

 

7. Financiën: 

De SSB zal ongeveer EUR 500 bijdragen voor de organisatie van de seniorendag op 6 oktober.  

 

Vorig jaar heeft de ASD een extra bijdrage toegezegd aan de SSB van EUR 500, waarvan tot nu toe 

EUR 200 daadwerkelijk is ontvangen. De resterende EUR 300 wordt naar verwachting binnenkort 

ontvangen nadat de ASD de formaliteiten bij de bank heeft geregeld die noodzakelijk zijn i.v.m. de 

vervanging vanwege langdurige en ernstige ziekte van hun penningmeester. 

 

De penningmeester meldt dat de huidige reserves van de SSB ongeveer EUR 4.000 bedragen. 

Voldoende om de komende tijd, ook na eventuele herijking van onze doelstelling (zie agendapunt 3), 

te organiseren activiteiten te kunnen bekostigen. 

 

8. Praktische zaken m.b.t. ouderenbonden en Welzijn Barneveld: 

Met betrekking tot het (digitaal) ontwikkelen van een centrale jaaragenda van alle activiteiten geeft 

Ellen Alders thans aan dat dit wel haar uiteindelijke ‘droom’ is, maar dat in eerste instantie gepoogd 

zal worden om de diverse activiteiten van organiserende partijen (beter) op elkaar af te stemmen.   

 

Voor het organiseren van dagactiviteiten gaat Welzijn Barneveld samenwerken met andere partijen 

(o.a. Klein Essen in Kootwijkerbroek). Deelname hieraan staat voor iedereen open, tegen betaling van 

een eigen bijdrage (ter dekking van de kosten van de activiteit). De achterliggende reden hiervoor is 

dat de Gemeente Barneveld op termijn wil stoppen met indicering via de Wmo voor deelname aan 

dagactiviteiten. 

 



Wim Oostenbrink maakt melding van een te organiseren dagactiviteit op woensdag 1 november 2017 

vanuit ’t Trefpunt in Voorthuizen rondom het thema fietsen, inclusief een fietstocht langs lastiger 

trajecten in het dorp. De Provincie Gelderland organiseert deze dag en draagt ook de kosten, alleen 

voor deelname aan de maaltijd wordt een eigen bijdrage gevraagd van ongeveer EUR 5 per persoon. 

Bij de organisatie zijn ook de Fietsersbond en de Gemeente Barneveld (stagiair Rosemarijn Jansen) 

betrokken.         

 

9. Datum volgende vergadering: 

De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 23 november 2017. 

 

10. Rondvraag: 

Hiervan wordt door geen van de aanwezigen gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting: 

Om 15.20 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.  

 

 

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 23 november 2017: 

 

 

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB     Greetje Brugman, secretaris SSB  


